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 UCHWAŁA Nr XXXIX/253/08

Rady Miasta KoWcierzyna

 z dnia 10 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego we wschodniej 

czCWci miasta miCdzy torami a ulic> Przemysłow>, osiedle „Za torami”.

Na podstawie: art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 

art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 

rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 

164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

W wykonaniu uchwały nr LIV/376/06 Rady Miasta 

KoWcierzyna z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie przyst>pienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego we wschodniej czCWci 

miasta miCdzy torami a ulic>  Przemysłow>, osiedle „Za 

torami”. Rada Miasta KoWcierzyna na wniosek Burmistrza 

Miasta KoWcierzyna uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzen- 

nego miasta KoWcierzyna” uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 

we wschodniej czCWci miasta miCdzy torami a ulic> 

Przemysłow>, osiedle „Za torami” w KoWcierzynie o 

powierzchni 92,42 ha.

2. Granice terenu objCtego planem stanowi>:

1) od wschodu i południa – wzdłuc terenów projektowanej 

obwodnicy KoWcierzyny drogi krajowej nr 20,

2) od zachodu – linia kolejowa relacji Gdynia – KoWcie-

rzyna – Bytów nr 201,

3) od północy – ulica Przemysłowa droga wojewódzka           

nr 221.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały s>:

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu 

w skali 1:1 000

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych 

rozdziałów:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne. Przepisy ogólne zawie-

raj> m.in. wyjaWnienie zasad konstrukcji planu oraz 

definicje terminów ucytych w planie.

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu 

planu,

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

poszczególnych terenów elementarnych,

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komuni-

kacyjnego,

5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leWnych,

6) Rozdział 6 – Przepisy koMcowe.

§ 3

Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi-

nicje terminów ucytych w planie:

1) dostCp ogólny (teren, obiekt ogólnodostCpny) – nalecy 

przez to rozumieć dostCp do terenu (obiektu) nie 

limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani 

przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, biletami 

wstCpu, por> doby;

2) dostCp publiczny – nalecy przez to rozumieć dostCp do 

terenu (obiektu) nielimitowany cadnymi ograniczeniami 

podmiotowymi. WstCp na teren (do obiektu) o dostCpie 

publicznym zapewniony jest kacdej osobie spełniaj>cej 

warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostCp tylko 

w ustalonych godzinach, dostCp w okreWlonym celu) 

lub finansowym (np. bilety wstCpu, ustalone opłaty za 

korzystanie z terenu czy obiektu);

3) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) 

– nalecy przez to rozumieć:
a) budynki jednorodzinne, to jest budynki wolnostoj>ce 

albo budynki w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub 

grupowej, słuc>ce zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-

wych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie 

samodzieln> całoWć, dopuszcza siC w nim wydzielenie 

nie wiCcej nic dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu ucytkowego o powierzch-

ni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni cał-
kowitej budynku;

b) budynki wielorodzinne,

c) budynki zamieszkania zbiorowego zaspakajaj>ce 

specyficzne potrzeby mieszkaniowe – dom dziecka, 

dom rencisty, klasztor, internat, dom akademicki, z 

wył>czeniem koszar, zakładów karnych, zakładów 

dla nieletnich,

— wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych 

w nich rodzin: urz>dzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, miejscami postojowymi, garacami i budynkami 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury;

4) funkcje usługowe (zabudowa usługowa) – nalecy przez 

to rozumieć tereny przeznaczone dla:

a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, 

oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowot-

nej, opieki społecznej i socjalnej, porz>dku publicz-

nego, ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i kultury 

fizycznej, sportu,

b) usług komercyjnych – jak: handel, gastronomia, 

obsługa ł>cznoWci w transporcie kolejowym, drogo-

wym, lotniczym, morskim lub wodnym Wródl>dowym, 

Wwiadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyj-

nych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra kon-

ferencyjne i wystawiennicze, działalnoWć gospodarcza 

zwi>zana z wykonywaniem wolnych zawodów,

c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, 

fryzjer, zakład naprawy sprzCtu RTV, itp.); oraz innej 

działalnoWci na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej niepowoduj>cej przekroczeM wartoWci norma-
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tywnych zanieczyszczeM powietrza i poziomu dawiCku 

w Wrodowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak rów-

niec powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeM;

d) usług turystyki - rozumie siC przez to budynki stanowi>-

ce obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy 

o usługach turystycznych: hotel, motel, pensjonat, dom 

wycieczkowy, schronisko młodziecowe, schronisko;

5) funkcje przemysłowe nalecy przez to rozumieć wszelk> 

działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci i składowaniu, 

obejmuj>c> zakłady przemysłowe, urz>dzenia produkcji 

budowlanej, centra technologiczne, centra logistyczne, 

bazy transportowe, składy, magazyny, hurtownie, rze-

miosło o charakterze produkcyjnym i inna działalnoWć 
komercyjna na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej;

6) front działki – nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 

siC główny wjazd lub wejWcie na działkC;

7) kompozycja budynku/obiektu – nalecy przez to rozumieć 
układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieMcze-

nia budowli z rozmieszczeniem, wielkoWci> i proporcjami 

otworów, elementami programu architektoniczno-este-

tycznego (detale, faktury materiałów, zasada kolorystyki 

itp.), stolark>, urz>dzeniami ł>cz>cymi obiekt z otaczaj>-

cym terenem, towarzysz>cymi obiektami pomocniczymi 

wspieraj>cymi kompozycyjnie obiekt główny;

8) kondygnacja – nalecy przez to rozumieć poziom> nad-

ziemn> lub podziemn> czCWć budynku, zawart> miCdzy 

górn> powierzchni> stropu lub warstwy wyrównawczej 

na gruncie a górn> powierzchni> stropu lub stropoda-

chu znajduj>cego siC nad t> czCWci>, w tym poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 

poziom> czCWć budynku stanowi>c> przestrzeM na urz>-

dzenia techniczne, maj>c> wysokoWć w Wwietle nie mniej 

nic 2,0 m, z wyj>tkiem nadbudówek ponad dachem, 

takich jak maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa;

9) kondygnacja nadziemna – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której górna powierzchnia stropu lub 

warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje siC 

w poziomie lub powycej poziomu projektowanego lub 

urz>dzonego terenu, a takce kacd> usytuowan> nad 

ni> kondygnacjC;

10) kondygnacja podziemna – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której wiCcej nic połowa wysokoWci w 

Wwietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje siC poni-

cej poziomu przylegaj>cego do niego, projektowanego 

lub urz>dzonego terenu, a takce kacd> usytuowan> pod 

ni> kondygnacjC;

11) inne obiekty zakwaterowania turystycznego – rozumie 

siC przez to:

a) obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów o usłu-

gach turystycznych nie bCd>ce budynkami hotelar-

skimi: kemping, pole biwakowe,

b) inne obiekty usług hotelarskich w rozumieniu prze-

pisów o usługach turystycznych: gospody, domki 

kempingowe, pokoje do wynajCcia w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej, itp.;

12) miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren prze-

znaczony do postawienia samochodu, przy czym jako 

miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu 

oraz na podjeadzie do budynku;

13) noWnik reklamowy – rozumie siC przez to noWnik infor-

macji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, umiesz-

czony w polu widzenia ucytkowników drogi, nie bCd>cy 

znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 

lub znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 

publicznej ustawionym przez gminC;

a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 

reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 

obiekt budowlany sam bCd>cy reklam> tj. reklamy 

pneumatyczne i wisz>ce;

b) reklama wbudowana – nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 

umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzy-

stywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 

dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest 

reklam> wbudowan>;

15) linia zabudowy nieprzekraczalna – rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 

Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie sta-

nowi>:

a) w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejWciowe do budynku,

b) w wycszych kondygnacjach: wykusze, loggie, balko-

ny i inne podobne elementy bryły budynku;

16) obiekt budowlany – nalecy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urz>dzeniami technicz-

nymi,

b) budowlC stanowi>c> całoWć techniczno-ucytkow> 

wraz z instalacjami i urz>dzeniami,

c) obiekt małej architektury;

17) obiekt szkodliwy – obiekt powoduj>cy przekroczenie 

dopuszczalnych norm szkodliwego oddziaływania na 

Wrodowisko poza granicami przynalecnej mu działki;

18) obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu 

powycej 30 osób;

19) funkcje obsługi komunikacji – rozumie siC przez to: ser-

wisy samochodowe i stacje diagnostyczne, warsztaty 

samochodowe, lakiernie, stacje paliw, myjnie, zbiorowe 

parkingi (o 5 i wiCcej miejscach postojowych, nie stano-

wi>ce urz>dzeM budowlanych zwi>zanych z obiektem 

budowlanym), parkingi dla samochodów ciCcarowych, 

zespoły garacowe itp. na zasadzie analogii do działal-

noWci wymienionych powycej lub o zbliconym stopniu 

uci>cliwoWci

20) powierzchnia terenu biologicznie czynna – nalecy 

przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzch-

niow> na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 

powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 

mniejszej nic 10m2 urz>dzonych jako stałe trawniki lub 

kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wege-

tacjC;

21) powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powycej 

120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej;

22) rzedn> posadowienia parteru – nalecy mierzyć w naroc-
niku budynku w stosunku do Wredniej rzCdnej terenu po 

obrysie budynku.

23) tymczasowy obiekt budowlany – nalecy przez to rozu-

mieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

ucytkowania w okresie krótszym od jego trwałoWci tech-

nicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany niepoł>czony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedacy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia rozrywkowe, bara-

kowozy, obiekty kontenerowe;

24) typ zabudowy – nalecy przez to rozumieć zespół nastC-

puj>cych cech zabudowy: usytuowanie na działce, 

gabaryty, kształt dachu. Jeceli w ustaleniu jest mowao 

projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej>cej 
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- typ ten okreWla zabudowa istniej>ca w bezpoWrednim 

s>siedztwie projektowanej;

25) wartoWciowy drzewostan – nalecy przez to rozumieć 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z 

ponicszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha 

oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objCte ochron> na postawie ustawy 

o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana jest 

prawem przewidziana opłata;

26) wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu przed 

wejWciem prowadz>cym bezpoWrednio na pierwsz> kon-

dygnacjC nadziemn> do najwycszego punktu dachu (z 

wył>czeniem komina);

27) zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to rozu-

mieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu, a takce 

sposób ucytkowania obiektu, dopuszczone na czas 

okreWlony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania 

okreWlaj> ustalenia planu;

28) zjazd zbiorczy nalecy przez to rozumieM urz>dzony 

wjazd i wyjazd z terenu/działki na drogC publiczn>.

§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny elementarne, 

czyli wyrócnione na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych 

zasadach zagospodarowania. Podział obszaru objCtego 

planem na tereny elementarne jest spójny i rozł>czny, co 

oznacza, ce wszystkie czCWci obszaru objCtego planem 

nalec> do któregoW z terenów elementarnych i cadna 

czCWć nie nalecy równoczeWnie do dwóch terenów 

elementarnych.

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i na 

rysunku planu numerem adresowym gdzie okreWla siC:

1) przeznaczenie terenu;

2) kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów 

systemu komunikacji dodatkowo: klasC ulicy.

3. Dla terenów wyrócnionych w planie liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnych funkcjach lub 

rócnych zasadach zagospodarowania ustala siC miCdzy 

innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego 

przeznaczenia terenu nie wyklucza mocliwoWci lokalizacji 

na nim innych funkcji na zasadach okreWlonych w 

ustaleniach szczegółowych.

4. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału 

wyrócnia siC w planie fragmenty terenu elementarnego, 

dla których sformułowano dodatkowe ustalenia 

szczegółowe dotycz>ce zasad zagospodarowania 

lub okreWlono WciWle ustalony sposób ucytkowania i 

zagospodarowania. Podział terenu elementarnego na 

wydzielenia wewnCtrzne nie jest spójny ani rozł>czny: 

mog> istnieć fragmenty terenu nie nalec>ce do cadnego 

z wydzieleM wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty 

terenu nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej wydzieleM 

wewnCtrznych.

5. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 

podziału oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu 

numerem adresowym. Numer adresowy składa siC z 

oznaczeM cyfrowych i literowych. Oznaczenie terenu 

wydzielenia wewnCtrznego zawiera:

1) numer terenu elementarnego w którym teren wydzie-

lenia wewnCtrznego jest połocony;

2) numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenie;

3) kolejny numer wydzielania wewnCtrznego;

4) przeznaczenie terenu wydzielania wewnCtrznego (w 

zalecnoWci od potrzeb).

§ 5

Rysunek planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały 

zawiera:

1. GranicC obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Linie rozgraniczaj>ce, w tym:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, 

tj. granice terenu elementarnego;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach 

zagospodarowania, tj. granice wydzielenia wewnCtrz-

nego.

3. Oznaczenie terenu elementarnego.

4. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnCtrznego.

5. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

ne;

2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3) MM – tereny zabudowy mieszkaniowej;

4) UU – tereny zabudowy usługowej;

5) PR – tereny funkcji mieszkaniowo-rzemieWlniczych;

6) PU – tereny funkcji przemysłowych i usługowych;

7) ZU – tereny zieleni urz>dzonej i sportu;

8) ZL – tereny lasu;

9) W – tereny wód powierzchniowych.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zamkniCcie kompozycyjne;

2) oW widokowa.

7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu,

1) biogrupy;

2) projektowane szpalery drzew.

9. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym:

1) oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci.

11. Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków zagospo-

darowania terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowa-

niu.

12. Ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

1) tereny dróg publicznych, w tym: KD.GP – droga klasy 

„GP” główna ruchu przyspieszonego, KD.L - ulica 

klasy „L” lokalna, KD.D - ulica klasy „D” dojazdowa;

2) tereny dróg wewnCtrznych KDW – dojazdy, ci>gi 

pieszo-jezdne;

3) tereny ci>gów pieszych KP- ci>gi piesze.

13. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:

1) IT- pas infrastruktury technicznej;

2) odprowadzenie Wcieków: KS – przepompownia Wcie-

ków;

3) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: E – tereny urz>-

dzeM zaopatrzenia w energiC elektryczn> – istniej>-

ce stacje transformatorowe, istniej>ce napowietrzne 

linie 110 kV i 15 kV.

§ 6

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – ustalenia 

ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu oraz 

ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

elementarnych. 

 Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuj> 

równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.

2. Ustalenia tekstowe planu, ogólne dla całego obszaru 

objCtego planem dotycz> elementów struktury 

funkcjonalno - przestrzennej, w tym systemów 
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komunikacji i systemów infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych maj> 

jednolity układ formalny. Dla kacdego terenu okreWla 

siC:

1) oznaczenie terenu;

2) przeznaczenie terenu;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

6) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu;

8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów;

9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-

Wci;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu;

11) ustalenia dla obsługi komunikacyjnej terenu;

12) ustalenia dla infrastruktury technicznej;

13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

14) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. 

renty planistycznej).

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenów sytemu komunikacji, 

zawarte w Rozdziale 4 maj> jednolity układ formalny. S> 

to:

1) oznaczenie terenu;

2) przeznaczenie terenu;

3) parametry i wyposacenie;

4) inne ustalenia;

5) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty 

planistycznej).

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu

§ 7

1. Ustala siC zakaz lokalizacji nowych wiec telefonii 

komórkowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji bazowych 

na istniej>cych obiektach.

2. Obowi>zuje zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych na całym terenie objCtym planem.

§ 8

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie dostosowania form zabudowy do istniej>cego 

zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki na 

terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie jako MN 

– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – dla 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 

i zabudowy usługowej, MM – zabudowy mieszkaniowej, 

ustala siC:

1) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, 

kamieM, wyklucza siC stosowanie jaskrawych kolo-

rów;

2) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów, ograni-

czon> do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, 

br>zów, szaroWci i czerni.

2. Z wyj>tkiem trenów PU ustala siC ogrodzenia:

1) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy dział-

ki oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej w planie;

2) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 

mieszkaniowych lub mieszkaniowo usługowych:

a) dla ogrodzeM powycej 0,6 m od poziomu terenu, 

ogrodzenia acurowe,

b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosić 
co najmniej 50% powierzchni acurowej czCWci ogro-

dzenia miCdzy słupami,

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM betonowych pre-

fabrykowanych i betonowych pełnych za wyj>tkiem 

słupów i podmurówek.

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady kompozycji krajobrazu:

1) w celu kształtowania właWciwych warunków ekspozy-

cji krajobrazu obowi>zuje kształtowanie przestrzeni 

uwzglCdniaj>ce:

a) zamkniCcie kompozycyjne: obiekt kubaturowy, 

projektowany indywidualnie ze szczególn> sta-

rannoWci>, wyrócniaj>cy siC z otoczenia dziCki 

swej formie architektonicznej, funkcji i lokalizacji, 

element identyfikacji miejsca i krystalizacji jego 

tocsamoWci;

b) punkty widokowe w obszarze którego zalecane 

jest zachowanie dystansu w stosunku do punktu 

widokowego umocliwiaj>cego utrzymanie jego roli 

oraz stworzenie otwarć widokowych

c) w rejonie wystCpowania ci>gów zakazuje siC: 

lokalizacji obiektów i urz>dzeM dysharmonijnych w 

stosunku do otaczaj>cego krajobrazu oraz lokaliza-

cji zabudowy w układzie zwartym ograniczaj>cych 

walory widokowe obszaru.

2) projekty wszystkich przedsiCwziCć budowlanych 

polegaj>cych na lokalizacji nowych budynków stano-

wi>cych zamkniCcia kompozycyjne osi widokowych 

realizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaganiach 

budowlanych i sporz>dza siC wraz z analiz> i ocen> 

wpływu inwestycji na realizacjC wymogów kompozycji 

urbanistycznej ustalonych w planie.

§ 9

Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu

1. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

i obszary objCte ochron> na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

i hałasem: obowi>zuje lokalizacja zadrzewieM w formie 

szpalerów drzew i grup zieleni (biogrupy) wskazanych 

w planie w ustaleniach szczegółowych w celu redukcji 

rozprzestrzeniania zanieczyszczeM i hałasu.

3. ZasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska zwi>zanych z 

działalnoWci> gospodarcz>, prowadzon> na danym 

terenie, winien być bezwzglCdnie ograniczony do granic 

obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a 

znajduj>ce siC w nim pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi, winny być wyposacone w Wrodki techniczne 

ochrony przed tymi uci>cliwoWciami.

§ 10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

i obszary prawnie chronione – wpisane do rejestru 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. W granicach planu nie wystCpuj> budynki i obiekty 

bCd>ce w ewidencji Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w GdaMsku.

§ 11

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie przepisów odrCbnych
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1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub 

obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie 

przepisów odrCbnych.

2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>: tereny 

górnicze, tereny naracone na niebezpieczeMstwo 

powodzi, obszary naracone na niebezpieczeMstwo 

osuwania siC mas ziemnych, nie wystCpuj> równiec 
naturalne predyspozycje do wystCpowania zjawisk 

osuwiskowych.

§ 12

Scalanie i podział nieruchomoWci

1. Na terenie planu nie wystCpuj> obszary wymagaj>ce 

procedury scalenia i podziału zgodnie z przepisami 

odrCbnymi.

2. Obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez 

wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego do 

racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie działki 

po obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w sytuacji, 

gdy na tak wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie 

budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów.

3. Obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych.

4. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii  

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt graficzny osi linii z 

rysunku planu.

5. Dopuszczalne jest zmniejszenie minimalnej wielkoWci 

działek o maksymalnie 10% ustalonej dla podstawowego 

przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach  

szczegółowych.

6. Dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby 

polepszenia warunków zagospodarowania działki 

s>siedniej o powierzchni mniejszej nic powierzchnia 

minimalna działki ustalona dla podstawowego 

przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 

szczegółowych.

7. Dopuszcza siC na potrzeby wydzieleM geodezyjnych dla 

sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej 

wydzielanie działek mniejszych nic okreWlone w 

ustaleniach szczegółowych.

8. Za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone przed 

uchwaleniem planu.

§ 13

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego zagospodarowania: 

zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu wejWcia 

w cycie niniejszego planu uznaje siC za zgodne z planem, 

chyba, ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej.

2. Wyklucza siC lokalizacjC budowli o wysokoWci 

przekraczaj>cej 100m.

3. Na terenie objCtym planem znajduje siC linia wysokiego 

napiCcia, w s>siedztwie linii energetycznych obowi>zuj> 

ograniczenia dla wysokoWci zagospodarowania 

i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi: dla linii 

energetycznej wysokiego napiCcia 110 KV, szerokoWć 
tej strefy wnosi 40m, tj. po 20 m na kacd> stronC od osi 

słupów, ograniczenia obowi>zuj> do czasu przebudowy 

linii polegaj>cej na jej skablowaniu - w strefie ograniczeM 

wysokoWć zagospodarowania (obiektów) i usytuowanie 

obiektów na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić z 

odpowiednim gestorem sieci energetycznej.

4. Na terenie objCtym planem znajduje siC linia Wredniego 

napiCcia, w s>siedztwie linii energetycznych obowi>zuj> 

ograniczenia dla wysokoWci zagospodarowania 

i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi: dla linii 

energetycznej Wredniego napiCcia 15 KV, szerokoWć 
tej strefy wnosi 14m, tj. po 7 m na kacd> stronC od osi 

słupów, ograniczenia obowi>zuj> do czasu przebudowy 

linii polegaj>cej na jej skablowaniu - w strefie ograniczeM 

wysokoWć zagospodarowania (obiektów) i usytuowanie 

obiektów na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić z 

odpowiednim gestorem sieci energetycznej.

5. Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w s>siedztwie 

lasów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 

nieprzekraczalne linie zabudowy od lasów wynosz> 

12m.

6. Obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci przyległych 

do powierzchniowych wód publicznych w odległoWci 

mniejszej nic 3m od linii brzegu, a takce zakazywania 

lub uniemocliwiania przechodzenia przez ten obszar 

na podstawie art. 27 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 

2001 r.

7. Ograniczenia zabudowy w s>siedztwie nowej drogi 

krajowej nr 20 klasy GP – główna ruchu przyspieszonego 

oznaczonej jako 13.KD.GP i 14.KD.GP:

1) nowe budynki mieszkalne, usługi turystyki oraz ucy-

tecznoWci publicznej winny być sytuowane w odległoWci 

zapewniaj>cej dopuszczalne poziomy hałasu i wibracji 

okreWlone w przepisach o ochronie Wrodowiska;

2) teren znajduje siC w bezpoWrednim s>siedztwie drogi 

krajowej i mog> wystCpować na nim przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu, obiekty budowlane 

wraz ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami budowlanymi 

nalecy, bior>c pod uwagC przewidywany okres ucytko-

wania, projektować i budować w sposób zapewniaj>cy 

spełnienie wymagaM dotycz>cych  ochrony przed hała-

sem i drganiami.

8. Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków na terenie 

całego planu o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 

inaczej.

§ 14

Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich moder-

nizacji i rozbudowy

1. Układ dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym 

tworzy droga kategorii głównej ruchu przyspieszonego 

– „GP” oznaczona na rysunku planu jako 13.KD.GP i              

14. KD.GP.

2. Układ dróg publicznych tworz>:

1) ulice kategorii lokalnej – „L” oznaczona na rysunku 

planu jako 01.KD.L tj. ul. Wita Stwosza;

2) ulice kategorii dojazdowej – „D” ” oznaczone na rysun-

ku planu jako 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.D, 05.KD.D, 

06.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D; 10.KD.D, 

11.KD.D, 12.KD.D;

2. WewnCtrzny układ drogowy tworz> dojazdy i ci>gi pieszo-

jezdne odpowiednio oznaczone na rysunku planu.

3. Dojazdy oznaczone na rysunku planu jako: 18/1.1.KDW, 

18/1.3.KD,18/1.4.KD stanowi> drogi ogólnodostCpne oraz 

ci>gi piesze 08/1.2.KP, 17/1.1.KP i 22/1.1.KP realizowane 

bCd> jako cel publiczny.

4. Poza obszarami przemysłowo usługowymi dopuszcza 

siC wydzielenie nowych dróg wewnCtrznych dla których 

obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

1) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowla-

nych obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako 

elementu wewnCtrznego układu komunikacyjnego z 

zachowaniem szerokoWci drogi w liniach rozgranicza-

j>cych min. 8m;

2) dla obsługi nie wiCcej nic 4 nowych działek budowla-

nych obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako 
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elementu wewnCtrznego układu komunikacyjnego z 

zachowaniem szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

min. 6m;

3) w sytuacji zakoMczenia placem do zawracania - wymia-

ry min. 12,5 na 12,5m;

4) od nowo wydzielonych dróg wewnCtrznych obowi>zuj> 

nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 6 m od 

linii rozgraniczaj>cych tego dojazdu.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej w obrCbie poszczególnych 

terenów elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe 

dla tych terenów.

6. Zasady lokalizacji miejsc parkingowych:

1) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnym 

inwestora, chyba ce w ustaleniach szczegółowych 

dopuszcza siC inny sposób lokalizacji;

2) wskaaniki lokalizacji miejsc parkingowych

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce na jedno 

mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej - 1 miejsce postojowe na 

30 m2 powierzchni ucytkowej oraz 1 miejsce posto-

jowe na 10 zatrudnionych;

3) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 

zwalnia siC lokale usługowe o powierzchni ucytkowej 

do 40m2;

4) usługi w tymczasowych obiektach budowlanych, wywo-

łuj>ce potrzeby parkingowe mniejsze nic 3 miejsca 

postojowe zwalnia siC z wymogów zapewnienia miejsc 

postojowych. W pozostałych przypadkach obowi>zuje 

zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z wymogami 

zawartymi w punkcie 1) niniejszego ustCpu;

5) dla zabudowy istniej>cej w dniu uchwalenia planu 

w przypadku rozbudowy, nadbudowy zwiCkszaj>cej 

powierzchniC ucytkow> obiektów, a takce zmiana 

sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i budynków 

z funkcji mieszkaniowej na usługow>, wymagane jest 

zaspokojenie potrzeb parkingowych, zgodnie z wskaa-
nikami miejsc parkingowych ustalonymi w punkcie 2) 

niniejszego ustCpu oraz przy zachowaniu warunków 

ustCpu 1).

7. Dla komunikacji rowerowej ustala siC lokalizacjC tras 

rowerowych w zalecnoWci od potrzeb:

a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów 

i ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 

przebiegu z właWciwym zarz>dc> terenu,

b) wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionej na etapie pro-

jektowania.

8. Na wszystkich terenach układu komunikacyjnego 

obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych:

1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiek-

tów małej architektury: obiekty małej architektury nie 

mog> powodować istotnych ograniczeM w komunikacji 

kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie mog> kolidować 
z sieciami i urz>dzeniami podziemnymi;

2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej noWni-

ków reklamowych: zakaz lokalizacji noWników rekla-

mowych;

3) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tym-

czasowych obiektów usługowo handlowych: zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów usługowo han-

dlowych;

4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urz>-

dzeM technicznych: urz>dzenia techniczne nie mog> 

powodować istotnych ograniczeM w komunikacji koło-

wej, rowerowej i pieszej oraz nie mog> kolidować z 

sieciami i urz>dzeniami podziemnymi;

5) zasady lokalizacji zieleni: zieleM nie moce powodować 
istotnych ograniczeM w komunikacji kołowej, rowero-

wej i pieszej oraz nie moce kolidować z sieciami i 

urz>dzeniami podziemnymi;

9. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodo-

wana inwestycj> niedrogow> nalecy do inwestora tego 

przedsiCwziCcia na warunkach umowy zarz>dcy drogi 

i inwestora inwestycji niedrogowej zgodnie z przepisa-

mi odrCbnymi.

§ 15

Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady 

ich modernizacji i rozbudowy

1. Linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów oraz przejWć pieszych 

i Wciecek rowerowych wyznaczaj> korytarze infrastruktury 

technicznej. Zasady lokalizacji sieci w pasach drogowych 

dróg publicznych reguluje ustawa o drogach publicznych 

– uzgodnieniaz właWciwym zarz>dc> drogi wymaga 

lokalizowanie w pasie drogowym urz>dzeM i obiektów 

niezwi>zanych z gospodark> drogow> lub potrzebami 

ruchu, jak równiec umieszczanie takich urz>dzeM na 

obiektach drogowych.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu wyznaczaj> pasy techniczne niezbCdne dla 

prowadzenia sieci uzbrojenia terenu usytuowanych 

w pasach okreWlonych liniami rozgraniczaj>cymi ulic, 

dojazdów oraz ci>gów pieszych.

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w wodC:

1) obszar objCty planem zaopatrywany bCdzie w wodC z 

wodoci>gu miejskiego,

2) rozbudowa i modernizacja istniej>cych sieci powinna 

nastCpować w miarC postCpu zainwestowania,

3) rozbudowa sieci bCdzie nastCpowała według warun-

ków technicznych wydawanych przez gestora sieci do 

projektów budowlanych,

4) obowi>zuje wyposacenie w sieć wodoci>gow> terenów 

projektowanej zabudowy, a zasady obsługi poszcze-

gólnych terenów okreWlone zostały w ustaleniach 

szczegółowych.

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania Wcieków 

sanitarnych:

1) oczyszczanie Wcieków w oparciu o istniej>c> i projek-

towan> sieć kanalizacji sanitarnej,

2) dla całego terenu objCtego planem obowi>zuje zakaz 

odprowadzania Wcieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych,

3) dopuszcza siC budowC sieci kanalizacji sanitarnej 

w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarz>dc> drogi

4) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, przemysło-

wych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczysz-

czenia.

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych:

1) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do kanalizacji deszczowej,

2) zrzut wód opadowych i roztopowych z: terenów skła-

dowych, komunikacji drogowej oraz terenów o innym 

ucytkowaniu mog>cym spowodować zanieczyszcze-

nie wód opadowych - wymaga podczyszczenia przed 

odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchnio-

wych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 

oraz powierzchni innych nic powierzchnie, o których 

mowa w punkcie 2 mog> być wprowadzane do wód 

lub do ziemi;
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4) dla terenów wymagaj>cych wyposacenia w urz>dzenia 

do oczyszczania wód opadowych obowi>zuje lokaliza-

cja tych urz>dzeM na działce inwestora.

6. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obszary zbiorników 

wodnych, cieków i rowów melioracyjnych podlegaj>ce 

ochronie i konserwacji. Na obszarach tych:

1) nalecy zapewnić udrocnienie i przepływ wód płyn>-

cych;

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych naturalnych 

zbiorników wodnych dla celów retencyjnych. Groma-

dzone w zbiornikach retencyjnych wody opadowe 

powinny być podczyszczone w stopniu zapewniaj>cym 

spełnienie wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych 

przepisach;

3) właWciciele terenów zobowi>zani s> utrzymywać i kon-

serwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi>ce 

ich własnoWć oraz maj> obowi>zek zapewnić dostCp 

odpowiednim słucbom do rowów publicznych i cieków 

wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji;

4) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów lub 

kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kompleksowy 

projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddziaływania;

5) w strefie dopuszcza siC przebieg infrastruktury tech-

nicznej z poszanowaniem istniej>cych uwarunkowaM 

Wrodowiskowych.

7. W zakresie melioracji plan ustala adaptacjC wszystkich 

istniej>cych urz>dzeM melioracji wodnych, a w wypadku 

koniecznoWci naruszenia tej zasady istnieje obowi>zek 

ich przebudowy umocliwiaj>cej prawidłowe działanie na 

terenach s>siednich, na podstawie koncepcji brancowej 

do odbiornika wód deszczowych.

8. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: na całym 

obszarze objCtym planem zakłada siC zaopatrzenie 

w gaz z indywidualnych aródeł lub z sieci. W liniach 

rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.L ulicy Wita Stwosza 

zlokalizowano gazoci>g Wredniego ciWnienia DN160 od 

którego obowi>zuje strefa ochronna 2 m.

9. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w ciepło:

 na całym obszarze objCtym planem zakłada siC 

zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł lub sieci, 

dopuszcza siC nastCpuj>ce aródła ogrzewania: gazowe, 

olejowe, elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub 

ogrzewanie ze aródeł odnawialnych;

10. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w energiC elektrycz-

n>:

1) obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezbCdnym do 

zaopatrzenia w energiC elektryczn> zabudowy na 

całym obszarze planu w oparciu o istniej>ce linie 

energetyczne Wredniego napiCcia i niskiego napiC-

cia;

2) dopuszcza siC budowC sieci Wredniego napiCcia w 

wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz 

w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarz>dc> drogi;

3) dopuszcza siC sukcesywn> przebudowC i skablo-

wanie istniej>cych linii napowietrznych Wredniego 

napiCcia;

4) zaopatrzenie zabudowy w energiC elektryczn> nn 

bCdzie siC odbywać z istniej>cych stacji transforma-

torowych zlokalizowanych w granicach planu,

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatoro-

wych, poza stacjami istniej>cymi w granicach planu, 

o ile bCdzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii 

elektrycznej zlokalizowanych w obszarze objCtym 

planem oraz terenów s>siednich.

11. Obowi>zuje unieszkodliwienie odpadów stałych poza 

terenem objCtym planem według zasad i rozwi>zaM 

przyjCtych dla całego miasta KoWcierzyna.

12. Zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej nie zwi>zanej 

z drog> krajow> w liniach rozgraniczaj>cych tej drogi za 

wyj>tkiem przejWć poprzecznych na warunkach zarz>d-

cy.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 

terenów elementarnych

§ 16

Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych 

i usługowych,

1) wyklucza siC usługi publiczne i usługi turystyki;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi komunika-

cji;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 01/1.2.MU 

dopuszcza siC zabudowC mieszkaniowo usługow> 

o parametrach okreWlonych w pkt 5 ust. 3,

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.3.IT przezna-

cza siC pod pas infrastruktury technicznej,

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 01/1.4.W 

wystCpuj> zbiorniki i cieki wodne oraz rowy melio-

racyjne, dla których obowi>zuj> ustalenia jak 

w § 15 ust. 7 pkt,

e) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.5.E przezna-

cza siC pod stacje transformatorowe.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

i reklam wbudowanych na budynkach usytu-

owanych w pierzei ulic 02.KD.D, 12.KD.D oraz 

ul. Przemysłowej, o powierzchni noWnika do 12m²,

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sani-

tarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla 

realizacji celów publicznych,

b) obowi>zuje ukształtowanie zieleni w postaci bio-

grup tj.drzew i krzewów odpowiednich geograficz-

nie i siedliskowo, oznaczonego na rysunku planu 

właWciwym symbolem o szerokoWci minimum 10m.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wojewódzkiej 221 ul. Przemysłowej,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 02.KD.D, 12.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 01/

1.1.KDW,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu,

c) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 01/1.4.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:
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a) wskaanik powierzchni zabudowy – dowolny,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) parametry zabudowy dla wydzielenia wewnCtrznego 

01/1.2.MU:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 18º-25º lub 40º- 45º lub 

zgodnie ze stanem istniej>cym;

4) parametry zabudowy dla pozostałego terenu:

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 17 m dla 

budowli dowolna,

b) kształt dachu dowolny;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 5000m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolna;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC lokali-

zacjC tymczasowych obiektów budowlanych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) nie dopuszcza siC nowych zajadów na drogC woje-

wódzk> nr 221;

2) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z 

ulic 02.KD.D, 12.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 01/

1.1.KDW;

3) dla drogi wewnCtrznej 01/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

4) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych o 

nastCpuj>cych parametrach:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 8m, 

w sytuacji zakoMczenia placem do zawracania - 

wymiary min 20/20m,

b) urz>dzenie: ulica jednojezdniowa, dwupasowa;

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5;

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczeniu opłaty planistycznej, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysokoWci 30% dla całego terenu 

elementarnego.

§ 17

Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych 

i usługowych,

1) wyklucza siC usługi publiczne i usługi turystyki;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi komunika-

cji;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 02/1.2.W 

wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt ,

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.3.IT przezna-

cza siC pod pas infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

i reklam wbudowanych na budynkach usytuowa-

nych w pierzei ulic 01.KD.L, 04.KD.D, 12.KD.D 

oraz dojazdu 02/1.1.KDW, o powierzchni noWnika 

do 12m²,

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sani-

tarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla 

realizacji celów publicznych,

b) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drog> 01.KD.L, 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>-

cych ulic 01.KD.L, 04.KD.D, 12.KD.D oraz drogi 

wewnCtrznej 02/1.1.KDW,

b) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu,

c) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 02/1.2.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy – dowolny,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 17 m dla 

budowli dowolna,

b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 5000m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolna;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC lokali-

zacjC tymczasowych obiektów budowlanych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) nie dopuszcza siC nowych zajadów na drogC woje-

wódzk> nr 221;

2) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic 

01.KD.L, 04.KD.D, 12.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 

02/1.1.KDW;

3) dla drogi wewnCtrznej 02/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 6 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników,

c) zakoMczony placem do zawracania samochodów o 

wymiarach 12,5x12,5m;

4) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych o 
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nastCpuj>cych parametrach:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 8m, 

w sytuacji zakoMczenia placem do zawracania - 

wymiary min 20/20m,

b) urz>dzenie: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, z 

chodnikiem co najmniej po jednej stronie jezdni;

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust 5;

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczeniu opłaty planistycznej, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysokoWci 30% dla całego terenu 

elementarnego.

§ 18

Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.PR

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji mieszkaniowo 

rzemieWlniczych,

1) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowych w 

formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-

nostoj>cej;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych za wyj>t-

kiem usług publicznych;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji przemysłowych z 

zachowaniem nastCpuj>cych zasad:

a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych 

i odpadów,

b) dopuszcza siC składy, magazyny, hurtownie, rze-

miosło o charakterze produkcyjnym;

c) wyklucza siC: lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 

wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, pro-

mieniowania elektromagnetycznego;

4) wyklucza siC:

a) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu (w rozu-

mieniu planu).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei ulicy 02.KD.D o powierzch-

ni noWnika do 6m2,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 

budynkach usytuowanych w pierzei ulicy 02.KD.D 

o powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych terenu kolejowego,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi 02.KD.D,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1500 m²,

c) szerokoWć frontów działek: dowolna.

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 

terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulicy 

02.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczeniu opłaty planistycznej, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  

przestrzennym w wysokoWci 30% dla całego terenu 

elementarnego.

§ 19

Ustalenia szczegółowe dla terenu 04.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.W 

wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 02.KD.D 

i 04.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
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a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 02.KD.D i 04.KD.D,

c) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 02.KD.D, 04.KD.D,

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: o obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo- 

darowania tymczasowego, do czasu realizacji 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, 

dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 20

Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych 

i usługowych,

1) na całym terenie wyklucza siC:

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci wynikaj>cej 

z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 

elektromagnetycznego,

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk> 

i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów;

2) wyklucza siC usługi publiczne i usługi turystyki;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi komunika-

cji;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.W 

wystCpuj> zbiorniki i cieki wodne dla których obo-

wi>zuj> ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

i reklam wbudowanych na budynkach usytuowa-

nych w pierzei ulic 01.KD.L i 04.KD.D, o powierzch-

ni noWnika do 10m²,

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 01.KD.L, 

03.KD.D oraz drog> wewnCtrzn> 07/1.1.KDW, 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>-

cych ulic 01.KD.L, 03.KD.D, 04.KD.D oraz drogi 

wewnCtrznej 07/1.1.KDW;

b) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.W.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy – dowolny,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 17 m dla 

budowli dowolna,

b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 5000m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC lokali-

zacjC tymczasowych obiektów budowlanych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) wjazd na teren z ulic 01.KD.L, 03.KD.D, 04.KD.D oraz 

drogi wewnCtrznej 07/1.1.KDW;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust 5;

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 21

Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) dopuszcza siC lokalizacje funkcji obsługi komunikacji 

z wył>czeniem stacji paliw;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.W 
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wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulicy 

02.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drog> 02.KD.D 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych terenu kolejowego,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 02.KD.D, 03.KD.D i 04.KD.D,

c) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 02.KD.D, 03.KD.D,

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 22

Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) dopuszcza siC lokalizacje funkcji obsługi komunikacji 

z wył>czeniem stacji paliw;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 07/1.2.W 

wystCpuje zbiornik wodny oraz rów melioracyjny 

dla których obowi>zuj> ustalenia jak w § 15 ust. 7 

pkt

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 01.KD.L 

i 02.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drog> 01.KD.L. 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>-

cych ulic 01.KD.L, 02.KD.D, 03.KD.D oraz drogi 

wewnCtrznej 07/1.1.KDW,

b) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 07/1.2.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: dla trenów wzdłuc drogi 01.KD.L 

dowolna w pozostałej czCWci terenu elementarnego 

równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

Poz. 633



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 34 — 2329 —

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L, 02.KD.D, 03.KD.D i 07/

1.1.KDW;

2) dla drogi wewnCtrznej 07/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

c) zakoMczony placem do zawracania samochodów o 

wymiarach 12,5x12,5m;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 23

Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) dopuszcza siC lokalizacje funkcji obsługi komunikacji 

z wył>czeniem stacji paliw;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.2.KP prze-

znacza siC dla ci>gu pieszego;

c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 08/1.3.W 

wystCpuje zbiornik wodny i rów melioracyjny dla 

których obowi>zuj> ustalenia jak w § 15 ust.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 01.KD.L 

i 02.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drog> 01.KD.L. 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych terenu kolejowego,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 01.KD.L, 02.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 08/

1.1.KDW;

c) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ci>gu pieszego 08/1.2.KP,

d) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 08/1.3.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L, 02.KD.D oraz drogi wewnCtrz-

nej 08/1.1.KDW;

2) dla drogi wewnCtrznej 08/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

3) dla ci>gu pieszego 08/1.2.KP ustala siC szerokoWć 
w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z 

rysunkiem planu;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>ca naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.
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§ 24

Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 09/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 09/1.2.IT przezna-

cza siC pod pas infrastruktury technicznej

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei dróg: 

09/1.1.KDW i 01.KD.L dopuszcza siC lokalizacjC 

reklam wbudowanych, powierzchnia noWnika do 

4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego

z drogami 01.KD.L i 05.KD.D według rysunku plan.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wojewódzkiej 221 ul. Przemysłowej,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 01.KD.L, 02.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 09/

1.1.KDW;

c) w odległoWci minimum 12 m od linii rozgraniczaj>-

cych lasu oznaczonego jako 10/1.2.ZL;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym;

c) główna kalenica dachu: dowolna

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 09.MU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 5;

3) przez teren 09.MU przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetycz-

ne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji)  w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L, 05.KD.D oraz drogi wewnCtrz-

nej 09/1.1.KDW;

2) dla drogi wewnCtrznej 09/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

c) zakoMczony placem do zawracania samochodów o 

wymiarach 12,5x12,5m;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>ca naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 25

Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych 

i usługowych,

1) wyklucza siC usługi publiczne i usługi turystyki;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi komunika-

cji;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej 

jako towarzysz>cej podstawowemu przeznaczeniu 

terenu;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 10/1.1.MU 

i 10/1.5.MU dopuszcza siC zabudowC mieszkanio-

wo usługow> o parametrach okreWlonych w pkt 5 

ust. 3,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.2.ZL rezer-

wuje siC dla lasu,

c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 10/1.3.W 

wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt ,

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.4.IT przezna-

cza siC pod pas infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

i reklam wbudowanych na budynkach usytuowa-

nych w pierzei ulicy 06.KD.D oraz ul. Przemysłowej, 

o powierzchni noWnika do 12m²,

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

Poz. 633



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 34 — 2331 —

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 05.KD.D 

i 06.KD.D według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wojewódzkiej 221 ul. Przemysłowej,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 05.KD.D, 06.KD.D,

c) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 10/1.3.W;

d) w odległoWci minimum 12 m od linii rozgraniczaj>-

cych lasu oznaczonego jako 10/1.2.ZL;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy – dowolny,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) parametry zabudowy dla wydzieleM wewnCtrznych 

10/1.1.MU i 10/1.5.MU:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 18º-25º lub 40º- 45º lub 

zgodnie ze stanem istniej>cym;

4) parametry zabudowy dla pozostałego terenu:

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 17 m dla 

budowli dowolna,

b) kształt dachu dowolny;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 5000m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolna;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC lokali-

zacjC tymczasowych obiektów budowlanych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) nie dopuszcza siC nowych zajadów na drogC woje-

wódzk> nr 221

2) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic 

05.KD.D i 06.KD.D;

3) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych o 

nastCpuj>cych parametrach:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 10m, 

w sytuacji zakoMczenia placem do zawracania - 

wymiary min 20/20m,

b) urz>dzenie: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, z 

chodnikiem co najmniej po jednej stronie jezdni;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5;

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 26

Ustalenia szczegółowe dla terenu 11.PR

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji mieszkaniowo 

rzemieWlniczych,

1) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowych w 

formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-

nostoj>cej;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych za wyj>t-

kiem usług publicznych;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji przemysłowych z 

zachowaniem nastCpuj>cych zasad:

a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych 

i odpadów,

b) dopuszcza siC składy, magazyny, hurtownie, rze-

miosło o charakterze produkcyjnym,

c) wyklucza siC: lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 

wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, pro-

mieniowania elektromagnetycznego;

4) wyklucza siC:

a) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu (w rozu-

mieniu planu),

b) lokalizacje działalnoWci generuj>cej wzmocony ruch 

samochodów ciCcarowych (maksymalnie 3 samo-

chody na dobC);

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 11/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 11/1.2.IT prze-

znacza siC pod pas infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 

budynkach usytuowanych w pierzei ulicy Przemy-

słowej o powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuc 
ulicy 06.KD.D zgodnie z rysunkiem planu,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych drogi 13.KD.GP,

b) w odległoWci minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wojewódzkiej 221 ul. Przemysłowej,

c) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 06.KD.D, 07.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 11/

1.1.KDW.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:
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a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1500 m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 

terenu;

2) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) nie dopuszcza siC bezpoWredniego zjazdu z terenu na 

drogC krajow> nr 20 oznaczon> jako 13.KD.GP;

2) nie dopuszcza siC nowych zjazdów na drogC woje-

wódzk> nr 221;

3) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 06.KD.D i 07.KD.D;

b) wjazd z drogi wewnCtrznej 11/1.1.KDW;

4) dla drogi wewnCtrznej 11/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników,

6) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 27

Ustalenia szczegółowe dla terenu 12.PR

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji mieszkaniowo 

rzemieWlniczych,

1) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowych w 

formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-

nostoj>cej;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych za wyj>t-

kiem usług publicznych;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji przemysłowych z 

zachowaniem nastCpuj>cych zasad:

a) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci zwi>zanych 

ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców wtórnych 

i odpadów,

b) dopuszcza siC składy, magazyny, hurtownie, rze-

miosło o charakterze produkcyjnym;

c) wyklucza siC: lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 

wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, pro-

mieniowania elektromagnetycznego;

4) wyklucza siC:

a) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu (w rozu-

mieniu planu),

b) lokalizacje działalnoWci generuj>cej wzmocony ruch 

samochodów ciCcarowych (maksymalnie 3 samo-

chody na dobC);

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 05.KD.D 

i 06.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 05.KD.D, 

06.KD.D i 13.KD.GP według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>-

cych ulic 05.KD.D, 06.KD.D, 07.KD.D oraz drogi 

wewnCtrznej 12/1.1.KDW.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1500 m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

2) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic Towarowej, 05.KD.D, 06.KD.D 

i 07.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 12/1.1.KDW;

2) dla drogi wewnCtrznej 12/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników.
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3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu;

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 28

Ustalenia szczegółowe dla terenu 13.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.1.KDW prze-

znacza siC dla drogi wewnCtrznej,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 13/1.2.W 

wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt ,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulicy 01.KD.L 

dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych, 

powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) w granicach terenu elementarnego wprowadza siC 

oznaczone na rysunku planu zamkniCcie kompozy-

cyjne osi widokowej wzdłuc ulicy oznaczonej jako 

01.KD.L dla którego obowi>zuj> ustalenia zgodnie z § 

8 ust. 3;

3) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

4) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 01.KD.L 

i 10.KD.D według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 01.KD.L oraz drogi wewnCtrznej 13/1.1.KDW,

a) na linii rozgraniczaj>cej ulic 10.KD.D,

b) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 13/1.2.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m, dla 

obiektu stanowi>cego zamkniCcie kompozycyjne 

dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku 

dla pojedynczych elementów architektonicznych 

jak np. wykusz, wieca, ryzalit itp. do maksymalnej 

wysokoWci 12 m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym;

c) główna kalenica: dla trenów wzdłuc drogi 01.KD.L 

dowolna w pozostałej czCWci terenu elementarnego 

równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L i 10.KD.D oraz drogi wewnCtrz-

nej 13/1.1.KDW;

2) dla drogi wewnCtrznej 13/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimalnie 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników.

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 29

Ustalenia szczegółowe dla terenu 14.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.W 

wystCpuje zbiornik wodny dla którego obowi>zuje 

ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt ,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 

budynkach usytuowanych w pierzei ulic 05.KD.D 

i 10.KD.D o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;
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3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuc 
ulic 05.KD.D, 08.KD.D i 10.KD.D zgodnie z rysun-

kiem planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 05.KD.D, 08.KD.D i 10.KD.D,

b) na granicy wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym;

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 

terenu;

2) przez teren przebiegaj> oznaczone na rysunku planu, 

istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetyczna SN 

15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania lub 

likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak 

w § 13 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 05.KD.D, 08.KD.D i 10.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow>, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci 30% 

dla całego terenu elementarnego.

§ 30

Ustalenia szczegółowe dla terenu 15.MM

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej,

1) dopuszcza siC lokalizacjC usług wył>cznie jako lokali 

w parterach budynków mieszkalnych z zapewnieniem 

dostCpu bezpoWrednio z dróg publicznych ustalonych 

w planie.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 05.KD.D 

i 10.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 05.KD.D 

i 10.KD.D według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 05.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D i 10.KD.D;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: nie wiCcej nic 
0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: do 12m, dwie lub trzy kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachyle-

nia połaci dachowych: 30º-45º,

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalnie 2000m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 15.MM przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV. Do czasu jej przebudowy lub likwidacji 

w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 13            

ust. 5;

3) przez teren 15.MM przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetycz-

ne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 05.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D 

i 10.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: o obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, 

dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 31

Ustalenia szczegółowe dla terenu 16.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 16/1.1.KDW 16/

1.2.KDW i 16/1.3.KDW przeznacza siC dla dróg 

wewnCtrznych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 05.KD.D 

i 09.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudo-

wanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 05.KD.D 

i 09.KD.D według rysunku planu,

b) w granicach terenu elementarnego obowi>zuje 

ukształtowanie zielenie w postaci biogrup tj.drzew 

i krzewów odpowiednich geograficznie i siedlisko-

wo, oznaczonego na rysunku planu właWciwym 

symbolem wzdłuc 13.KD.GP.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych drogi 13.KD.GP,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 05.KD.D, 09.KD.D oraz dróg wewnCtrznych 16/

1.2.KDW i 16/1.3.KDW;

c) w odległoWci minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wewnCtrznej 16/1.1.KDW.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 16.MU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, strefa oddziaływania od linii elektroenergetycz-

nej WN 110 kV. Do czasu przebudowy lub likwidacji linii 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 5;

3) przez teren 16.MU przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetycz-

ne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

4) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego zjazdu z terenu 

na drogC krajow> nr 20 - 13.KD.GP;

2) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 05.KD.D, 09.KD.D oraz dróg 

wewnCtrznych16/1.1.KDW, 16/1.2.KDW i 16/

1.3.KDW;

3) dla drogi wewnCtrznej 16/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

4) dla drogi wewnCtrznej 16/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników,

c) zakoMczony placem do zawracania samochodów o 

wymiarach 12,5x12,5m;

5) dla drogi wewnCtrznej 16/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

6) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tym-

czasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotych-

czasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

Poz. 633



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 34 — 2336 —

§ 32

Ustalenia szczegółowe dla terenu 17.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej;

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC wył>cznie 

w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub 

blianiaczej;

2) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.1.KP prze-

znacza siC pod ci>g pieszy.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 

10.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbu-

dowanych, powierzchnia noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emi-

tuj>cych Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki 

mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drog> 10.KD.D 

według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczo-

ne na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>-

cych ulic 01.KD.L, 09.KD.D, 10.KD.D.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

a dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: dla trenów wzdłuc drogi 01.KD.L 

dowolna w pozostałej czCWci terenu elementarne-

go równoległa do dróg i dojazdów;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie 

dopuszcza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio 

przy granicy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych 

do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 17.MU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, strefa oddziaływania od linii elektroenerge-

tycznej WN 110 kV. Do czasu przebudowy lub likwidacji 

linii obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 5;

3) przez teren 17.MU przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetyczne 

SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania lub 

likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia jak w 

§ 13 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L, 09.KD.D, 10.KD.D;

2) dla ci>gu pieszego 17/1.1.KP ustala siC:

a) szerokoWć minimum 3 m w liniach rozgraniczaj>-

cych;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowy 

sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 33

Ustalenia szczegółowe dla terenu 18.MN

1. Przeznaczenie terenu

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy w postaci budynków wolnosto-

j>cych lub blianiaczych,

b) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

c) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

zaspakajaj>ce specyficzne potrzeby mieszkaniowe.

3) wyklucza siC:

a) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu,

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 18/1.1.KDW, 18/

1.2.KDW, 18/1.3.KDW, 18/1.4.KDW i 18/1.5.KDW 

przeznacza siC dla dróg wewnCtrznych,

b) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 18/1.6.W i 18/

1.7.W wystCpuj> zbiorniki wodne dla których obowi>-

zuj> ustalenia jak w § 15 ust. 7 pkt ,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni maksymalnej 2m²,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje nasadzenie szpalerów drzew wzdłuc gra-

nicy terenu elementarnego z drog> 01.KD.L według 

rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
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a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

ulic 01.KD.L, 09.KD.D, 11.KD.D i dróg wewnCtrz-

nych 18/1.1.KDW, 18/1.2.KDW, 18/1.3.KDW, 18/

1.4.KDW i 18/1.5.KDW;

b) po granicy wydzieleM wewnCtrznych 18/1.6.W i 18/

1.7.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachy-

lenia połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze 

stanem istniej>cym,

c) główna kalenica: równoległa do dróg i dojazdów 

wzdłuc dróg 09.KD.D i 11.KD.D oraz dojazdów 18/

1.1.KDW 18/1.2.KDW w pozostałej czCWci terenu 

elementarnego dowolna;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 18.MN przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV. Do czasu jej przebudowy lub likwidacji 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 5;

3) przez teren 18.MN przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

4) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulic 01.KD.L, 09.KD, 11.KD.D oraz dróg 

wewnCtrznych 18/1.1.KDW, 18/1.2.KDW, 18/

1.3.KDW, 18/1.4.KDW i 18/1.5.KDW;

2) dla dróg wewnCtrznych 18/1.1.KDW, 18/1.2.KDW, 

18/1.3.KDW, ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

3) dla dróg wewnCtrznych 18/1.4.KDW i 18/1.5.KDW 

ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC ci>g pieszo jezdny bez 

wyodrCbniania jezdni i chodników;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 34

Ustalenia szczegółowe dla terenu 19.UU

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: funkcje usługo-

we;

2) dopuszcza siC: lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej 

jako uzupełnienie funkcji podstawowej przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce 

przekroczyć 150m².

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

maksymalnej powierzchni 4,0m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce, 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) w granicach terenu elementarnego wprowadza siC 

oznaczone na rysunku planu zamkniCcie kompozy-

cyjne osi widokowej wzdłuc ulicy oznaczonej jako 

01.KD.L dla którego obowi>zuj> ustalenia zgodnie z § 

8 ust. 3;

3) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;

4) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych drogi 14.KD.GP,

b) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych terenu kolejowego,

c) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej 

ulic 01.KD.L, 11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu;

2) parametry zagospodarowania dla terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 12m, maksymalnie 

trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m, dla 

obiektu stanowi>cego zamkniCcie kompozycyjne 

dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku 

dla pojedynczych elementów architektonicznych 

jak np. wykusz, wieca, ryzalit itp. do maksymalnej 

wysokoWci 14 m,

b) dach: dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 2000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
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drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 19.UU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na SN 15 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

3) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego zjazdu z 

terenu na drogC krajow> nr 20 oznaczon> jako 

14.KD.GP;

b) wjazd z ulic 01.KD.L i 11.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób  ucytkowania terenu;

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 35

Ustalenia szczegółowe dla terenu 20.UU

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: funkcje usługo-

we;

2) dopuszcza siC: lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej 

jako uzupełnienie funkcji podstawowej przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce 

przekroczyć 150m².

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

maksymalnej powierzchni 4,0m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>-

cych dróg 13.KD.GP i 14.KD.GP,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej 

ulicy 11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu;

2) parametry zagospodarowania dla terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 12m, maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a dla 

garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach: dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 2000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren 20.UU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV. Do czasu jej przebudowy lub likwidacji 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 5;

3) w przypadku lokalizacji budynków mieszkaniowych 

w strefie oddziaływania drogi krajowej realizacja 

urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed uci>cliwoWciami 

wynikaj>cymi z s>siedztwa w/w drogi spoczywa na 

inwestorze i jego nastCpcach prawnych.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego zjazdu z terenu 

na drogC krajow> nr 20 oznaczon> jako 13.KD.GP 

i 14.KD.GP;

b) wjazd z ulicy 11.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 36

Ustalenia szczegółowe dla terenu 21.ZU

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zieleni 

urz>dzonej i sportu;

2) dopuszcza siC:

a) funkcje sportowo-rekreacyjne z mocliwoWci> realiza-

cji terenowych urz>dzeM rekreacyjnych w oparciu o 

istniej>ce ukształtowanie terenu takich jak: tor zjaz-

dowy dla rowerów górskich, tor saneczkowy, boiska, 

place do jazdy na rolkach, itp.,

b) mocliwoWć realizacji obiektów kubaturowych wył>cz-

nie dla funkcji obsługuj>cych zespoły rekreacyjne, 

tj. gastronomia, wypocyczalnie sprzCtu sportowego, 
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wCzły sanitarne, obiekty socjalne dla obsługi pod-

stawowego przeznaczenia terenu;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.1.ZL prze-

znaczony jest dla lasu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam na obiektach 

kubaturowych o maksymalnej powierzchni 4,0m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sani-

tarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla 

realizacji celów publicznych;

2) obowi>zuje podejmowanie działaM zmierzaj>cych 

do rozszerzenia i wzmocnienia powi>zaM przyrodni-

czych oraz ci>głoWci przestrzennej systemu osnowy 

ekologicznej, w szczególnoWci wprowadzanie zalesieM, 

zachowanie, pielCgnacja lub odtwarzanie naturalnej 

obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych 

przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz tworzenie 

nieprzeorywanej darni trawiastej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z obowi>zuj>cymi normami prawnymi minimalnie 

10 m od linii rozgraniczaj>cych teren elementarny 

13.KD.GP;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów liczo-

na ł>cznie maksymalnie 1% działki,

b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku mak-

symalnie 200m²;

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

80% terenu z czego połowC przeznacza siC pod 

zadrzewienia;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 6m,

b) kształt dachu: dowolny;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 5000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla  ucytkowników terenu;

2) przez teren 21.ZU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, strefa oddziaływania od istniej>cej napowietrz-

nej linii elektroenergetycznej WN 110 kV. Do czasu jej 

przebudowy lub likwidacji obowi>zuj> ustalenia jak w 

§ 13 ust. 5;

3) przez teren 21.ZU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetycz-

na SN 15 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 13 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego zjazdu z terenu 

na drogC krajow> nr 20 – 13.KD.GP

2) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z dróg wewnCtrznych 18/1.3.KDW i 16/

1.4.KDW;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

§ 37

Ustalenia szczegółowe dla terenu 22.MN

1. Przeznaczenie terenu

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy w postaci budynków wolno-

stoj>cych lub blianiaczych,

b) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy 

czym powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego 

nie moce przekroczyć 80m2,

c) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

zaspakajaj>ce specyficzne potrzeby mieszkanio-

we;

3) wyklucza siC:

a) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 22/1.1.KP prze-

znacza siC pod ci>g pieszy.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni maksymalnej 4m²,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce, 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cej 

ulicy 09.KD.D i dojazdu 18/1.3.KDW;

b) w odległoWci minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cej 

ci>gu 22/1.1.KP;

c) w odległoWci 12 m od wydzielenia 21/1.1.ZL lasu.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć dla zabudowy: do 10m, maksymalnie dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, a dla 

garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 25º- 45º lub zgodnie ze stanem 

istniej>cym;

c) główna kalenica: równoległa do drogi i dojazdu;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m²,

b) szerokoWć frontów działek: min. 20m, max. 35,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa dro-

gowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy grani-

cy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 

urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd z ulicy 09.KD.D oraz dojazdu 18/1.3.KDW;

2) dla ci>gu pieszego 22/1.1.KP ustala siC:

a) szerokoWć minimum 3 m w liniach rozgraniczaj>-

cych;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego.

Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego

§ 38

Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.KD.L

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie 

zabudowanym – ul. Wita Stwosza.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,75m;

4) elementy wyposacenia: zgodnie z istniej>cym zago-

spodarowaniem;

5) dostCpnoWć:
a) poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia:

1) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do 

kanalizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa 

ruchu oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0% dla całego terenu KD.01.L.

§ 39

Ustalenia szczegółowe dla terenów 02.KD.D, 03.KD.D, 

04.KD.D, 06.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w 

terenie zabudowanym

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,50m;

4) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie drogi;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia: zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do kana-

lizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa ruchu 

oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0%.

§ 40

Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w 

terenie zabudowanym

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,50m;

4) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie drogi;

5) dostCpnoWć:
a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego skrzycowania 

z terenem 13.KD.GP - projektowan> obwodnic> 

drog> krajow> nr 20;

b) poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia: zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do kana-

lizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa ruchu 

oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0%.

§ 41

Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.KD.D.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w 

terenie zabudowanym

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zakoMczona placem do zawracania 12,5 na 12,5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,50m;

4) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 
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stronie drogi;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia: zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do kana-

lizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa ruchu 

oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0%.

§ 42

Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.KD.D, 09.KD.D, 

10.KD.D, 12.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w 

terenie zabudowanym

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,50m;

4) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie drogi;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia: zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do kana-

lizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa ruchu 

oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0%.

§ 43

Ustalenia szczegółowe dla terenu 11.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w 

terenie zabudowanym

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zakoMczona placem do zawracania 12,5 na 12,5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,50m;

4) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie drogi;

5) dostCpnoWć:
a) nie dopuszcza siC bezpoWredniego skrzycowania 

z terenem 13.KD.GP - projektowan> obwodnic> 

drog> krajow> nr 20;

b) poprzez skrzycowania zwykłe,

3. Inne ustalenia: zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych do kana-

lizacji deszczowej;

b) zakaz likwidacji istniej>cych zadrzewieM z wyj>tkiem 

wycinki w celach zapewnienia bezpieczeMstwa ruchu 

oraz ciCć sanitarnych;

4. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> 

słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokoWci 0%.

§ 44

Ustalenia szczegółowe dla terenu 13.KD.GP

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy GP - główna ruchu 

przyWpieszonego poza terenem zabudowanym – droga 

krajowa nr 20

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w oznaczonych na rysunku planu liniach 

rozgraniczaj>cych;

2) przekrój drogi i szerokoWć pasów ruchu: na zasadach 

ustalonych przez zarz>dcC drogi;

3) elementy wyposacenia: w zalecnoWci od potrzeb po 

uzgodnieniu z zarz>dc> drogi;

4) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania skanalizowane.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: wył>cznie za zgod> zarz>d-

cy drogi;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz sytu-

owania;

4) urz>dzenia techniczne:

a) na warunkach zarz>dcy drogi,

b) dopuszcza siC oWwietlenie drogi ze wzglCdu na 

bezpieczeMstwo ruchu

w szczególnoWci w obrCbie skrzycowaM;

5) dopuszcza siC lokalizacC zieleni na warunkach zarz>d-

cy drogi;

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego 

wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu.

5. Inne ustalenia:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

2) zakaz lokalizacji infrastruktury za wyj>tkiem przejWć 
poprzecznych pod drog> na warunkach i po uzgod-

nieniu z zarz>dc> drogi.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 13.KD.GP nie 

dotyczy.

§ 45

Ustalenia szczegółowe dla terenu 14.KD.GP

1. Przeznaczenie terenu: wCzeł drogi klasy GP – droga 

krajowa główna ruchu przyWpieszonego nr 20

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w oznaczonych na rysunku planu liniach 

rozgraniczaj>cych;

2) przekrój drogi i szerokoWć pasów ruchu: na zasadach 

ustalonych przez zarz>dcC drogi;

3) elementy wyposacenia: w zalecnoWci od potrzeb po 

uzgodnieniu z zarz>dc> drogi;

4) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania skanalizowane.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: wył>cznie za zgod> zarz>d-

cy drogi;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz sytu-

owania;

4) urz>dzenia techniczne:

a) na warunkach zarz>dcy drogi,

b) dopuszcza siC oWwietlenie drogi ze wzglCdu na 

bezpieczeMstwo ruchu

w szczególnoWci w obrCbie skrzycowaM;

5) dopuszcza siC lokalizacjC zieleni na warunkach 

zarz>dcy drogi;

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego 

wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania 
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zgodnie z ustaleniami planu.

5. Inne ustalenia:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

2) zakaz lokalizacji infrastruktury za wyj>tkiem przejWć 
poprzecznych pod drog> na warunkach i po uzgod-

nieniu z zarz>dc> drogi.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 14.KD.GP nie 

dotyczy.

Rozdział 5.

Ochrona gruntów rolnych i leWnych

§ 46

1. Na terenie objCtym opracowaniem wystCpuj> grunty 

rolne pochodzenia mineralnego o klasie bonitacyjnej 

R IVa o pow. 0,9980 ha, R V o pow. 2,0779 ha, RVI o 

pow. 10,9530 ha, Ps VI o pow. 0,7551 ha. Ich ł>czna 

powierzchnia wynosi 14,7840 ha. Uzyskuj> one  zgodC 

na przeznaczenie na cele nierolnicze na podstawie art. 

7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leWnych, (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z póaniejszymi  

zmianami) w trakcie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.

2. Na terenie działek nr 61/3, 52/1, 51/6 wystCpuj> równiec 
grunty leWne o powierzchni 2,3866 ha, według zapisu 

planu pozostaj> one w dotychczasowym ucytkowaniu.

3. Pozostałe tereny zostały objCte zgod> na przeznaczenie 

na cele nierolnicze uzyskan> przy sporz>dzaniu 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta KoWcierzyna zgodnie z uchwał> 

nr XII/44/90 Rady Miasta i Gminy KoWcierzyna z dnia

26 lutego 1990 r., z póan. zm.

Rozdział 6.

Przepisy koMcowe

§ 47

1. Na obszarze objCtym niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego trac> moc przepisy 

uchwał:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 219/7, 219/9, 219/10 uchwalony 

Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 26 kwietnia 2000 r.

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go obrCb nr 10 działka nr 47 uchwalony Uchwał> 

Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia             

26 kwietnia 2000 r.

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 10 działka nr 45 uchwalony Uchwał> Nr 

XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 26 

kwietnia 2000 r.

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 220, 221, 222, 223, 225/2 

uchwalony Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady Miasta 

KoWcierzyna  z dnia 26 kwietnia 2000 r.

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 217/8, 217/11, 217/12 uchwa-

lony Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcie-

rzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r.

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 239/4 cz. Uchwalony Uchwał> 

Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 26 

kwietnia 2000 r.

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb 9 działka nr 236/3 uchwalony Uchwał> Nr 

XXXII/255/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 28 

grudnia 2000 r.

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 172/3 uchwalony Uchwał> Nr 

XLII/395/02 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 27 

marca 2002 r.

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 214/1, 214/2 uchwalony Uchwa-

ł> Nr XLVII/395/02 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 

27 marca 2002 r.

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 9 działka nr 241/3 uchwalony Uchwał> Nr 

XXXI/250/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 20 

grudnia 2000 r.

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obrCb nr 10 dla cz. działki nr 16 uchwalony Uchwał> 

Nr XXIX/1208/04 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia              

29 wrzeWnia 2004 r.

§ 48

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta KoWcierzyna

Andrzej Gierszewski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały nr XXXIX/253/08 

Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 10 grudnia 2008 r.
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   Zał>cznik nr 2

   do Uchwały nr XXXIX/253/08 

   Rady Miasta KoWcierzyna 

   z dnia 10 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu połoconego we 

wschodniej czCWci miasta miCdzy torami a ulic> Prze-

mysłow>, osiedle „Za torami”.

RozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu dotyczy miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zgodnie z uchwał> nr LIV/376/06 Rady Miasta 

KoWcierzyna z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie przyst>pienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego we wschodniej czCWci 

miasta miCdzy torami a ulic> Przemysłow>, osiedle „Za 

torami”.

Zawiadomienie o wyłoceniu do publicznego wgl>du pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko ukazało 

siC:

a) w lokalnej prasie

b) na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miasta KoWcierzyna,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej UrzCdu Miasta 

KoWcierzyna.

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du 

w dniach od 11.08.2008 r. do 31.08.2008 r. W dniu 

29.08.2008 r. odbyła siC dyskusja publiczna nad przyjC-

tymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rozwi>zaniami. Termin składania uwag do 

projektu planu upłyn>ł z dniem 14.09.2008 r.

W okresie przewidzianym do składania uwag do projektu 

planu po wyłoceniu do publicznego wgl>du wpłynCło jede-

naWcie pism z uwagami do projektu planu. Pisma zawierały 

szereg uwag, z których czCWć została uwzglCdniona. CzCWć 
uwag została przez RadC Miasta odrzucona.

Po rozpatrzeniu Rada Miasta KoWcierzyna odrzuca:

1) uwagi z dnia 10.09.2008 r. (data wpływu 09.09.2008) 

Małgorzaty i Piotra SzymaMskich, zam. ul. Staszica 

5/a/2, 83-400 KoWcierzyna w sprawie zmiany zapisu 

dotycz>cego zaopatrzenia planu w aródła ogrzewania 

i dopuszczenie ogrzewania ekogroszkiem (paliwo stałe 

wyprodukowane z wCgla kamiennego i przeznaczone 

do produkcji energii cieplnej w nisko emisyjnych kotłach 

retortowych).

UZASADNIENIE:

Rada Miasta KoWcierzyna odrzuca uwagC o dopuszcze-

niu ogrzewania paliwem stałym wyprodukowanym z wCgla 

kamiennego – ekogroszkiem.

Stanowisko takie jest zgodne z polityk> zmiany syste-

mu ogrzewania na terenie miasta KoWcierzyna poprzez 

likwidacjC aródeł niskiej emisji. Głównym powodem tego 

stanu s> ponadnormatywne stCcenia pyłu zawieszonego 

pochodz>cego przede wszystkim z ogrzewania indywidu-

alnego. Zgodnie z kierunkami zaopatrzenia w ciepło i gaz 

okreWlonymi w Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Miasta KoWcierzyna wskazano, ic 
znacz>cym mankamentem systemu zaopatrzenia w ciepło 

jest stosowanie jako paliwa głównie wCgla. Wymogi wynika-

j>ce z ustaleM polityki energetycznej paMstwa oraz wzglCdy 

ochrony Wrodowiska przemawiaj> za potrzeb> zmiany noWni-

ka energii i modernizacji systemu.

2) uwagi z dnia 01.09.2008 r. (data wpływu 01.09.2008) 

Teresy Kuamy, zam. ul. Towarowa 22 83-400 KoWcierzyna 

dotycz>ce działki nr 20 w sprawie zmniejszenia 

minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek 

z 1000 m² na 790m² w terenie 16.MU teren funkcji 

mieszkaniowo-usługowych.

UZASADNIENIE:

W planie miejscowym ustawowo nałocony jest obowi>zek 

okreWlenia zasad kształtowania ładu przestrzennego. Z uwa-

gi na oddalenie obszaru opracowania od centrum miasta,  

przewidziano zabudowC o mniejszej intensywnoWci. Rada 

Miasta KoWcierzyna odrzuca sugestiC wnosz>cego uwagC 

o zmniejszenie minimalnej wielkoWci działek z 1000 m² na 

790m² na terenie elementarnym 16.MU.

3) uwagi z dnia 06.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Marii JoWko, zam. ul. Kardynała WyszyMskiego 26/114, 

10-457 Olsztyn w sprawie

a) Rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu: „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych  

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) Wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w 

brzmieniu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przed-

siCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodo-

wisko, dla których wykonanie, raportu o oddziaływaniu 

przedsiCwziCcia na Wrodowisko moce być  wymaga-

ne”;

c) Wprowadzanie ci>gu pieszego wzdłuc granicy tere-

nów elementarnych oznaczonych w planie 09.MU 

i 10.PU.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakresie 

oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, ponie-

wac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu zago-

spodarowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 i § 25 

ust. 1 to jest ce,w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci dla 

Wrodowiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, pro-

wadzon> na danym terenie, winien być bezwzglCdnie ogra-

niczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> materie 

ochrony i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naruszony 

interes  osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem uwag 

przemawia fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodowiska 

obecnie reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji o Wro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 

Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko z 

dnia 3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 

1227), która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja o Wrodo-

wiskowych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe uwa-

runkowania realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyskania 

obliguj>: przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co oddzia-

ływać na Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce potencjal-

nie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej 

decyzji nastCpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowC. Jeceli zamierzenie inwestycyjne bCdzie wyma-

gało sporz>dzenia raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 

rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>za-

nych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 

raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) to inwestor  bCdzie zobligo-

wany do jego sporz>dzenia i przedstawienia Burmistrzowi 

Miasta. Dopiero powycsze postCpowanie i przeprowadzona 

analiza pomoce ustalić czy planowana inwestycja spełnia 

wymogi przewidziane prawem i czy zostanie podjCta decyzja 

dopuszczaj>ca jej realizacjC. W zwi>zku z powycszym plan 
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miejscowy okreWla przeznaczenie terenu oraz sposób jego 

zagospodarowania i zabudowy, a nie wyznacza lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

Wprowadzenie ci>gu pieszego wzdłuc granicy terenów 

elementarnych oznaczonych w planie 09.MU i 10.PU nie 

jest niezbCdne dla funkcjonowania powycszych terenów 

oraz ich okolic.

Układ drogowy zapewnia poł>czenie terenów zlokalizo-

wanych na południe od ulicy Towarowej w kierunku ulicy 

Przemysłowej poprzez ulicC Wita Stwosza oznaczon> w 

planie jako 01.KD.L i projektowan> ulicC 06.KD.D., jednak-

ce uzalecniono jego uwzglCdnienie od uzyskania zgody 

właWcicieli nieruchomoWci, na których ci>g ten miałby być 
zlokalizowany.

Z uwagi na sprzeciw właWcicieli przedmiotowych nieru-

chomoWci odnoWnie jego lokalizacji, odrzuca siC uwagC w 

sprawie wprowadzenia ci>gu pieszego wzdłuc granicy tere-

nów elementarnych oznaczonych w planie 09.MU i 10.PU.

4) uwagi z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Danuty Wojewódki, zam. ul. Przemysłowa 36, 83-400 

KoWcierzyna w sprawie

a) rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w brzmie-

niu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiC-

wziCcia na Wrodowisko moce być wymagane”,

c) wprowadzania ci>gu pieszego wzdłuc granicy tere-

nów elementarnych oznaczonych w planie 09.MU 

i 10.PU.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakresie 

oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, ponie-

wac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu zagospo-

darowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 i § 25 ust. 

1 to jest ce, w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodo-

wiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, prowadzon> 

na danym terenie, winien być bezwzglCdnie ograniczony do 

granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> materie ochro-

ny i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naruszony interes 

osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem uwag przemawia 

fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodowiska obecnie 

reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko z dnia 

3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 

która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja o Wrodowisko-

wych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe uwarunkowa-

nia realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyskania obliguj>: 

przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce potencjalnie znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej decyzji nastCpu-

je przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowC. 

Jeceli zamierzenie inwestycyjne bCdzie wymagało 

sporz>dzenia raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 

rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>za-

nych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 

raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) to inwestor bCdzie zobligo-

wany do jego sporz>dzenia i przedstawienia Burmistrzowi 

Miasta. Dopiero powycsze postCpowanie i przeprowadzona 

analiza pomoce ustalić czy planowana inwestycja spełnia 

wymogi przewidziane prawem i czy zostanie podjCta decyzja 

dopuszczaj>ca jej realizacjC. W zwi>zku z powycszym plan 

miejscowy okreWla przeznaczenie terenu oraz sposób jego 

zagospodarowania i zabudowy, a nie wyznacza lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

Wprowadzenie ci>gu pieszego wzdłuc granicy terenów 

elementarnych oznaczonych w planie 09.MU i 10.PU nie 

jest niezbCdne dla funkcjonowania powycszych terenów 

oraz ich okolic.

Układ drogowy zapewnia poł>czenie terenów zlokalizo-

wanych na południe od ulicy Towarowej w kierunku ulicy 

Przemysłowej poprzez ulicC Wita Stwosza oznaczon> w 

planie jako 01.KD.L i projektowan> ulicC 06.KD.D., jednak-

ce uzalecniono jego uwzglCdnienie od uzyskania zgody 

właWcicieli nieruchomoWci, na których ci>g ten miałby być 
zlokalizowany. Z uwagi na sprzeciw właWcicieli przedmio-

towych nieruchomoWci odnoWnie jego lokalizacji, odrzuca 

siC uwagC w sprawie wprowadzenia ci>gu pieszego wzdłuc 
granicy terenów elementarnych oznaczonych w planie 

09.MU i 10.PU.

5) uwagi z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Henryka Wierzby, zam. ul. Towarowa 25, 83-400 

KoWcierzyna, w sprawie

a) rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w brzmie-

niu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiC-

wziCcia na Wrodowisko moce być wymagane”.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakresie 

oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, ponie-

wac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu zago-

spodarowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 i § 25 

ust. 1 to jest ce, w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci dla 

Wrodowiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, pro-

wadzon> na danym terenie, winien być bezwzglCdnie ogra-

niczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> materie 

ochrony i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naruszony 

interes  osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem uwag 

przemawia fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodowiska 

obecnie reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji o Wro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 

Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko z 

dnia 3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 

1227), która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja o Wrodo-

wiskowych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe uwa-

runkowania realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyskania 

obliguj>: przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co oddzia-

ływać na Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce potencjal-

nie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej 

decyzji nastCpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowC. Jeceli zamierzenie inwestycyjne bCdzie wyma-

gało sporz>dzenia raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 

rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>za-

nych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 
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raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) to inwestor bCdzie zobligo-

wany do jego sporz>dzenia i przedstawienia Burmistrzowi 

Miasta. Dopiero powycsze postCpowanie i przeprowadzona 

analiza pomoce ustalić czy planowana inwestycja spełnia 

wymogi przewidziane prawem i czy zostanie podjCta decyzja 

dopuszczaj>ca jej realizacjC. W zwi>zku z powycszym plan 

miejscowy okreWla przeznaczenie terenu oraz sposób jego 

zagospodarowania i zabudowy, a nie wyznacza lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

6) uwagi z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Kazimiery Szulfer, zam. ul. Transportowców 2/1, 83-400 

KoWcierzyna w sprawie

a) rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w brzmie-

niu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiC-

wziCcia na Wrodowisko moce być wymagane”.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakre-

sie oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, 

poniewac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu 

zagospodarowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 

i § 25 ust. 1 to jest ce, w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci 

dla Wrodowiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, 

prowadzon> na danym terenie, winien być bezwzglCdnie 

ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada 

tytuł prawny. W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> 

materie ochrony i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naru-

szony interesów osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem 

uwag przemawia fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodo-

wiska obecnie reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji 

o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w 

ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wro-

dowisko z dnia 3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 

199, poz. 1227),  która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja 

o Wrodowiskowych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyska-

nia obliguj>: przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce poten-

cjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej 

decyzji nastCpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowC. Jeceli zamierzenie inwestycyjne bCdzie wyma-

gało sporz>dzenia raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 

rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>za-

nych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 

raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) to inwestor bCdzie zobligo-

wany do jego sporz>dzenia i przedstawienia Burmistrzowi 

Miasta. Dopiero powycsze postCpowanie i przeprowadzona 

analiza pomoce ustalić czy planowana inwestycja spełnia 

wymogi przewidziane prawem i czy zostanie podjCta decyzja 

dopuszczaj>ca jej realizacjC. W zwi>zku z powycszym plan 

miejscowy okreWla przeznaczenie terenu oraz sposób jego 

zagospodarowania i zabudowy, a nie wyznacza lokalizacji 

konkretnych inwestycji.

7) uwagi z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Krystyny i Alfonsa Marszałkowskich, zam. ul. MłyMska 

13, 83-400 KoWcierzyna w sprawie

a) rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) Wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w brzmie-

niu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiC-

wziCcia na Wrodowisko moce być wymagane”,

c) wprowadzenia zapisu o nasadzeniu szpalerów drzew, 

nie wywołuj>cych reakcji alergicznych u ludzi, wzdłuc 
granicy terenu elementarnego z drogami 05.KD.D i 

06.KD.D nalecy prowadzić w takiej odległoWci od gra-

nicy działki s>siada, aby nie zaciemniały one działki 

s>siada i nie zubocały jej w składniki pokarmowe,

d) wprowadzania ci>gu pieszego wzdłuc granicy tere-

nów elementarnych oznaczonych w planie 09.MU 

i 10.PU.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakresie 

oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, ponie-

wac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu zago-

spodarowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 i § 25 

ust. 1 to jest ce, w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci dla 

Wrodowiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, pro-

wadzon> na danym terenie, winien być bezwzglCdnie ogra-

niczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> materie 

ochrony i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naruszony 

interes osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem uwag 

przemawia fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodowiska 

obecnie reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji o Wro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 

Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko z 

dnia 3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 

1227), która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja o Wrodo-

wiskowych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe uwa-

runkowania realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyskania 

obliguj>: przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co oddzia-

ływać na Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce potencjal-

nie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej 

decyzji nastCpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowC. Jeceli zamierzenie inwestycyjne bCdzie wyma-

gało sporz>dzenia raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia 

rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>za-

nych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 

raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) to inwestor bCdzie zobligo-

wany do jego sporz>dzenia i przedstawienia Burmistrzowi 

Miasta. Dopiero powycsze postCpowanie i przeprowadzona 

analiza pomoce ustalić czy planowana inwestycja spełnia 

wymogi przewidziane prawem i czy zostanie podjCta decyzja 

dopuszczaj>ca jej realizacjC. W zwi>zku z powycszym plan 

miejscowy okreWla przeznaczenie terenu oraz sposób jego 

zagospodarowania i zabudowy, a nie wyznacza lokalizacji 

konkretnych inwestycji. 

W sprawie odrzucenia uwagi dotycz>cej uszczegółowie-

nia zapisów o szpalerach drzew stwierdza siC, ce ustalenia 

gatunkowe dla szpalerów drzew nie stanowi> materii planu, 

a w odniesieniu do zagadnienia zacieniania nieruchomo-

Wci obowi>zuj> przepisy odrCbne, w tym w szczególnoWci 

Kodeks Cywilny art. 144 tj. ce, właWciciel nieruchomoWci 

powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać 
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siC od działaM, które zakłócałyby korzystanie z nierucho-

moWci s>siednich ponad przeciCtn> miarC, wynikaj>c> ze 

społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoWci 

i stosunków miejscowych.

Wprowadzenie ci>gu pieszego wzdłuc granicy terenów 

elementarnych oznaczonych w planie 09.MU i 10.PU nie 

jest niezbCdne dla funkcjonowania powycszych terenów 

oraz ich okolic.

Układ drogowy zapewnia poł>czenie terenów zlokalizo-

wanych na południe od ulicy Towarowej w kierunku ulicy 

Przemysłowej poprzez ulicC Wita Stwosza oznaczon> w 

planie jako 01.KD.L i projektowan> ulicC 06.KD.D., jednak-

ce uzalecniono jego uwzglCdnienie od uzyskania zgody 

właWcicieli nieruchomoWci, na których ci>g ten miałby być 
zlokalizowany. Z uwagi na sprzeciw właWcicieli przedmio-

towych nieruchomoWci odnoWnie jego lokalizacji, odrzuca 

siC uwagC w sprawie wprowadzenia ci>gu pieszego wzdłuc 
granicy terenów elementarnych oznaczonych w planie 

09.MU i 10.PU.

8) uwagi z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 12.09.2008) 

Elcbiety RegliMskiej, zam. ul. Towarowa 14, 83-400 

KoWcierzyna w sprawie

a) rozszerzenia ustaleM o zakresie uci>cliwoWci dla funk-

cji przemysłowej w brzmieniu „FunkcjC przemysłow> 

ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 

wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia 

na Wrodowisko moce być wymagane”,

b) wprowadzenia zapisu dla funkcji usługowych w brzmie-

niu „FunkcjC ogranicza siC do rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiC-

wziCcia na Wrodowisko moce być wymagane”,

c) wprowadzania ci>gu pieszego wzdłuc granicy tere-

nów elementarnych oznaczonych w planie 09.MU 

i 10.PU.

UZASADNIENIE:

Odrzuca siC uwagi dotycz>ce zmiany ustaleM o zakresie 

oddziaływania funkcji przemysłowych i usługowych, ponie-

wac zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska tego typu zagospo-

darowania został okreWlony w planie w § 9 ust. 3 i § 25 ust. 

1 to jest ce, w szczególnoWci zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodo-

wiska zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz>, prowadzon> 

na danym terenie, winien być bezwzglCdnie ograniczony do 

granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

W ocenie Rady Miasta zapisy te wyczerpuj> materie ochro-

ny i daj> gwarancje, ce nie moce zostać naruszony interes 

osób trzecich. Dodatkowo za odrzuceniem uwag przemawia 

fakt, ic kwestie zwi>zane z ochron> Wrodowiska obecnie 

reguluje Ustawa o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko z dnia 

3 paadziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 

która zgodnie z art. 71 stanowi, ce decyzja o Wrodowisko-

wych uwarunkowaniach okreWla Wrodowiskowe uwarunkowa-

nia realizacji przedsiCwziCcia, a do jej uzyskania obliguj>: 

przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko i przedsiCwziCcia mog>ce potencjalnie znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko. Wydanie takiej decyzji nastCpu-

je przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowC. Jeceli 

zamierzenie inwestycyjne bCdzie wymagało sporz>dzenia 

raportu zgodnie z rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów przedsiC-

wziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych z kwalifikowaniem 

przedsiCwziCcia do sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu 

na Wrodowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z póan. 

zm.) to inwestor bCdzie zobligowany do jego sporz>dzenia 

i przedstawienia Burmistrzowi Miasta. Dopiero powycsze 

postCpowanie i przeprowadzona analiza pomoce ustalić czy 

planowana inwestycja spełnia wymogi przewidziane prawem 

i czy zostanie podjCta decyzja dopuszczaj>ca jej realizacjC. 

W zwi>zku z powycszym plan miejscowy okreWla przezna-

czenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania i zabu-

dowy, a nie wyznacza lokalizacji konkretnych inwestycji.

Wprowadzenie ci>gu pieszego wzdłuc granicy terenów 

elementarnych oznaczonych w planie 09.MU i 10.PU nie 

jest niezbCdne dla funkcjonowania powycszych terenów 

oraz ich okolic.

Układ drogowy zapewnia poł>czenie terenów zlokalizo-

wanych na południe od ulicy Towarowej w kierunku ulicy 

Przemysłowej poprzez ulicC Wita Stwosza oznaczon> w 

planie jako 01.KD.L i projektowan> ulicC 06.KD.D., jednak-

ce uzalecniono jego uwzglCdnienie od uzyskania zgody 

właWcicieli nieruchomoWci, na których ci>g ten miałby być 
zlokalizowany. Z uwagi na sprzeciw właWcicieli przedmio-

towych nieruchomoWci odnoWnie jego lokalizacji, odrzuca 

siC uwagC w sprawie wprowadzenia ci>gu pieszego wzdłuc 
granicy terenów elementarnych oznaczonych w planie 

09.MU i 10.PU.

   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały nr XXXIX/253/08 

   Rady Miasta KoWcierzyna 

   z dnia 10 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu połoconego we 

wschodniej czCWci miasta miCdzy torami a ulic> Prze-

mysłow>, osiedle „Za torami”.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

I. Zadania własne gminy

Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, finansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

1) budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

2) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

3) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

4) budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

Przepisom o finansach publicznych podlegaj> inwesty-

cje, które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych 

zdefiniowanych w art. 3 ustawy o finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) oraz Wrodków pochodz>-

cych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), jak:

1) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

2) zaopatrzenie w energiC ciepln>,

3) zaopatrzenie w gaz,

podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energety- 

czne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbiorstwa 

energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie 

s>  finansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. 

Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 

gminy, finansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie 

oWwietlenia dróg, tych których gmina jest zarz>dc> - czyli 

dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych.
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W granicach planu jako drogi publiczne przewiduje siC 

realizacjC b>da modernizacjC nastCpuj>cych ulic:

1) ulica klasy„L” lokalna –oznaczona na rysunku planu jako 

01.KD.L tj. ul. Wita Stwosza;

2) ulice klasy „D” – dojazdowe – oznaczone na rysunku 

planu jako 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.D, 05.KD.D, 

06.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D; 10.KD.D, 11.KD.D, 

12.KD.D;

3) dojazdy oznaczone na rysunku planu jako: 18/

1.1.KDW, 18/1.3.KD oraz 18/1.4.KD stanowi>ce drogi 

ogólnodostCpne oraz ci>gi piesze 08/1.2.KP, 17/1.1.KP 

i 22/1.1.KP realizowane jako cel publiczny.

Za realizacjC i utrzymanie w/w dróg odpowiada Miasto 

KoWcierzyna.

Do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej.

III. Uzbrojenie terenu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC:

1) obszar objCty planem zaopatrywany bCdzie w wodC z 

wodoci>gu miejskiego;

2) rozbudowa sieci wodoci>gowej rozdzielczej dla terenów 

nie zainwestowanych nastCpować bCdzie w oparciu o 

istniej>ce sieci w przyległych ulicach;

3) nowe sieci realizowane bCd> w nowo projektowanych 

ulicach tworz>c układy pierWcieniowe;

4) rozbudowa i modernizacja istniej>cych sieci powinna 

nastCpować w miarC postCpu zainwestowania.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

kanalizacji sanitarnej:

1) odprowadzenie Wcieków w oparciu o istniej>c> i pro-

jektowan> sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej 

oczyszczalni Wcieków;

2) dla całego terenu objCtego planem obowi>zuje zakaz 

odprowadzana Wcieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych;

3) dopuszcza siC budowC sieci kanalizacji sanitarnej 

w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarz>dc> drogi.

Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczo-

wej:

1) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej;

2) zrzut wód opadowych i roztopowych z:

a) terenów składowych, komunikacji drogowej,

b) terenów o innym ucytkowaniu mog>cym spowodować 
zanieczyszczenie wód opadowych, wymaga podczysz-

czenia zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,

3) dla terenów wymagaj>cych wyposacenia w urz>dzenia 

do oczyszczania wód opadowych obowi>zuje lokalizacja 

tych urz>dzeM na działce inwestora;

Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczo-

wej realizowane s>:

1. ze Wrodków budcetowych gminy,

2. istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 (w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostaj>cego 

w gestii gminy).

Zaopatrzenie w ciepło:

na całym obszarze objCtym planem zakłada siC zaopatrze-

nie w ciepło z indywidualnych aródeł lub sieci, dopuszcza 

siC nastCpuj>ce aródła ogrzewania: gazowe, olejowe, elek-

tryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze aródeł 
odnawialnych.

Zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu energii 

elektrycznej w zakresie niezbCdnym do zaopatrzenia w 

energiC elektryczn> zabudowy na całym obszarze planu w 

oparciu o istniej>ce linie energetyczne Wredniego napiCcia 

i niskiego napiCcia;

Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazoci>gi 

realizowane s> przez przedsiCbiorstwa energetyczne 

posiadaj>ce stosowne koncesje.
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UCHWAŁA nr XXVIII/117/2008

RADY GMINY KOSAKOWO

19 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek połoconych w DCbogórzu 

i Mostach przy ulicy Rumskiej, gmina Kosakowo.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 

art. 17, art. 29, art. 34, ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), 

art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z póan. zm.),

Rada Gminy Kosakowo stwierdzaj>c zgodnoWć z ustale-

niami obowi>zuj>cego „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo” 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego działek połoconych w DCbogórzu i Mostach 

przy ulicy Rumskiej, w granicach okreWlonych na rysunku 

planu.

Integraln> czCWci> niniejszej uchwały s> zał>czniki:

1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000.

Na rysunku planu obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia:

– granice obszaru objCtego planem,

– linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,

– oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczaj>cych,

– nieprzekraczalne linie zabudowy.

2) zał>cznik nr 2 - rozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

wyłoconym do publicznego wgl>du;

3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, 
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